
USNESENÍ 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
 které se konalo 20. září 2017 od 18:00 hodin  

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 15/111/2017 
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Blanku Smetanovou, Soběslav, a p. Jaroslava Klapku, 
Soběslav, přísedícími Okresního soudu v Táboře. 
 
ZM 15/112/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 3/2017 – v předloženém znění.  
 
ZM 15/113/2017 

 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 3/2017  
o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi v předloženém znění.  
 
ZM 15/114/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od Římskokatolické farnosti Soběslav – 
pozemku p. č. 885 v k. ú. Soběslav, jehož součástí je stavba kostela sv. Marka, včetně jeho 
součástí a příslušenství, zřízení věcných břemen služebnosti k výše uvedenému daru ve 
prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav a ve prospěch Biskupství českobudějovického a 
zřízení předkupního práva daru ve prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav. 
 
ZM 15/115/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1842 o výměře cca 1 600 m2 
v k. ú. Soběslav manželům Janě a Milanovi Lukášovým, Praha, za cenu 100 Kč/m2. 
 
ZM 15/116/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 1874/235 o výměře 54 m2, p. č. 
1874/247 o výměře 1 014 m2, p. č. 2756/78 o výměře 805 m2

, podíl 2/3 pozemku p. č. 
2617/25 za celkovou cenu 313.960 Kč od Ing. Pavla Šťovíčka, Praha, a podíl 1/3 pozemku 
p. č. 2617/25 za cenu 127.490 Kč od společnosti Českomoravská pozemková, s. r. o., 
Praha, vše v k. ú. Soběslav. 
 
ZM 15/117/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 4028 včetně stavby o výměře 413 m2 a 
p. č. 4026/3 včetně stavby o výměře 328 m2 v k. ú. Soběslav od Českých drah, a. s., Praha, za 
cenu dle znaleckého posudku (tj. 670.000 Kč za pozemek p. č. 4028 včetně stavby a 
1.950.000 Kč za pozemek p. č. 4026/3 včetně stavby).  
 
ZM 15/118/2017 
Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení č. 14/105/2017 bere na vědomí prodej 
pozemků p. č. 519/4 o výměře 1 229 m2 a p. č. 519/3 včetně stavby č. e. 811 o výměře  
44 m2, vše v k. ú. Soběslav, prostřednictvím realitní kanceláře za cenu 390.000 Kč p. Josefu 
Henčlovi, České Budějovice. 
 
 
 



ZM 15/119/2017 
 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení 

přirozené funkce krajiny“ podpořené z Operačního programu Životní prostředí – specifický 
cíl 4.3 Posílit přirozenou funkci krajiny s celkovými náklady akce 31.870.248 Kč + DPH. 
Podíl města v předpokládané výši 4.388.644 Kč + DPH bude hrazen z rozpočtu města 
Soběslavi. 
 
ZM 15/120/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí, Prioritní osa 5 – Energetické úspory, na akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení 
energetické náročnosti“. Při celkových nákladech projektu 19.278.484 Kč + DPH činí 
povinný podíl města 12.531.015 Kč + DPH, který bude financován z rozpočtu města.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


